
 
 

 

 

 

C. E. Escola Curumim 
Fundado em 1997 

Embu das Artes, Abril/2022. 
 

Organização de Tarefas e Estudos: 
Srs. Pais: para auxiliar na organização e na autonomia para bons hábitos de estudo, segue o cronograma do 1º bimestre: 

 
Semana para avaliações mensais: 02/05 à 06/05 

(reposição de provas para alunos com afastamento de saúde: 10/05 das 12:20 às 17:00). 
 

Semana de avaliações bimestrais:  03/06 à 20/06 
(reposição de provas para alunos com afastamento de saúde: 21/06 das 12:00 às 17:00). 

 
Data de entrega de trabalhos bimestrais: 11/05 e 12/05 

(reposição presencial de trabalhos não entregues: 17/05 das 12:20 às 17:00). 
 

 
Orientações Importantes: 

- Os temas dos trabalhos, formatos, capa padrão e algumas orientações, estão disponíveis no site da escola na aba da secretaria. 
- Algumas orientações mais especificas sobre os trabalhos será feita em sala pelo professor da matéria, os alunos são orientados a 
anotar. 
- Trabalhos entregues após dia 11 e 12/05, serão avaliados com peso de 60% do total. 
- Alunos que não entregarem trabalhos, estão automaticamente convocados para estarem presentes na escola dia 17/05, das 12:20 
até as 17:00. Neste dia farão os trabalhos presencialmente na escola, com nota até 60% do total. 
- Não terá tolerância de atraso nos dias de avaliação na primeira aula, o aluno não poderá fazer a prova caso chegue após as 07:30hs. 
Caso o aluno chegue atrasado no dia da prova ou falte, o aluno poderá repor a prova no dia de reposição e terá custo extra já descrito 
no contrato escola no valor de R$ 15,00 reais. Alunos com atestado médico não terão o custo de reposição.  

- Não existe recuperação de nota vermelha de provas mensais, bimestrais e trabalhos, porém ao final do bimestre o aluno com média 
final abaixo de 6,0, poderá realizar um “provão” das matérias que está abaixo da média. O dia do “provão” será 27/06. 

- Em caso de dúvidas, estamos à disposição para orientação e informação durante o bimestre todo. 

 

 Atenciosamente, Equipe Pedagógica 

Ciente: 
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